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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หากมีรายการดังต่อไปนี้ ก็ให้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดด้วย
(๑) ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
(๒) ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา
(๓) ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี
(๔) ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
(๕) ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง
(๖) ราคาที่จํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย
(๗) ราคาหรื อ มู ล ค่ า ที่ เ จ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาซึ่ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น แจ้ ง ต่ อ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น ประธาน อธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี
ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทนกรมที่ ดิ น ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
และผู้อํานวยการสํานักงานวางทรัพย์กลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกความใน (๑) ของข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดทราบ
ก่อนวันขายทอดตลาดตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ต้องปิดประกาศขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศให้แน่นหนาในที่
ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ชัดเจน ณ ตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสํานักทําการงาน รั้ว หรือสิ่งปลูกสร้าง
อันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสํานักทําการงานของบุคคลตามวรรคหนึ่ง”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ กความในข้อ ๑๑ และข้ อ ๑๒ แห่ งกฎกระทรวงกํ าหนดหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย อธิบ ดี หรื อ ข้า ราชการกรมบั งคั บ คดี ผู้ ได้ รั บ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย ผู้อํานวยการ
สํานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ผู้อํานวยการกองจําหน่ายทรัพย์สิน ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่ง ประเทศไทย ผู้แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ผู้แ ทนสมาคมผู้ป ระเมิ น ค่ าทรัพ ย์สิ น
แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานวางทรัพ ย์กลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัว หน้าฝ่า ย
ประเมินราคาทรัพย์ สํานักงานวางทรัพย์กลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัด อื่น ประกอบด้ว ย อธิบดีหรือข้าราชการกรมบังคับคดีผู้ได้รับมอบหมาย
เป็น ประธานกรรมการ ผู้แ ทนสํ านักงานที่ดิน จังหวัด ผู้แ ทนสํานั กงานธนารักษ์พื้น ที่ ผู้แ ทนชมรม
ธนาคารพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ผู้ แ ทนสภาทนายความประจํ า จั ง หวั ด ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ
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ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการฯ และหัวหน้าธุร การ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์มีอํานาจกําหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดของตน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ร าคาประเมิ น ของเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ใ นขณะยึ ด ทรั พ ย์ ห รื อ ราคาประเมิ น
ของสํานักงานวางทรัพย์กลางมีราคาตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
(๒) กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด และผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ให้ดูแ ล
การขายทอดตลาด ผู้อํ า นวยการกองจํ าหน่า ยทรั พ ย์สิ น ผู้อํ านวยการสํ านั ก งานบั ง คับ คดี จั งหวั ด
หรือสาขา หรือหัวหน้าสํานักงานบังคับคดีส่วนย่อย แล้วแต่กรณี เห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพย์พิจารณากําหนดราคาทรัพย์ใหม่
(๓) กรณีที่มีการโต้แย้งหรือมีคําคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสียในราคาประเมิน ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้ และผู้อํานวยการกองจําหน่ายทรัพย์สิน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดหรือสาขา หรือหัวหน้าสํานักงานบังคับคดีส่วนย่อย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควรเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กําหนดราคาทรัพย์ใหม่”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔ ให้กรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาดและกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ ประกาศขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับให้ถือเป็น ประกาศขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
แจ้งราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาดและราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้
ในวันขายทอดตลาด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขายทอดตลาดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการขายทอดตลาด เช่น รายการที่ระบุในประกาศขายทอดตลาด
การกําหนดราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด หรือการถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาด ประกอบกับ
สมควรปรับ ปรุง องค์ป ระกอบและอํานาจของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพ ย์ให้เ ป็นไปอย่างเหมาะสม
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

